
◤ MAGAZINUL TĂU 
ON-LINE: 

gestionare & livrare

ZOOM Seminar, Miercuri, 27 mai 2020



TEME PENTRU DISCUȚIA DE AZI 
partea 1 cu Tamara Șchiopu 

     Alegerea modelului de afacere
     Produse proprii

 Produse achiziționate
     Cooperativă-hub

Super-market sau Set
Livrări opțiuni

     Specific: ecolocal.md/lacutie



TEME PENTRU DISCUȚIA DE AZI 
partea 2 cu Sergiu Țurcanu

Soluția tehnică pentru magazin online
Ce se clasifică ca magazin on-line?
Trei componente pentru magazin on-line
Selectarea platformei pentru magazin
Magazin propriu vs Magazin gestionat
Costurile inițiale și de întreținere
Conectarea sistemelor de plată
Specific: ecolocal.md/lacutie



TEME PENTRU DISCUȚIA DE AZI 
partea 3 cu Natalia Stelea

Gestionarea serviciului de livrări
Alcătuirea conținutului
Informația despre fiecare produs
Comunicarea cu furnizorii
Acte necesare pentru livrare
Asamblarea comenzilor
Alegerea curierului
Experiență și capabilități necesare
 



TEME PENTRU DISCUȚIA DE AZI 
partea 4 cu Doina Ababei

Promovarea serviciului de livrări
Alegerea publicului-țintă
Alegerea mesajelor pentru audiența-țintă
Ce platforme de promovare alegem?
Cum ajungem la audiența aleasă?
Cât ne costă promovarea?
 



TEME PENTRU DISCUȚIA DE AZI 
partea 5 cu Tamara Șchiopu

Comunicarea cu clienții și reținerea lor
Specific financiar
Asigurarea durabilității serviciului
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1. Alegerea modelului de afacere

PRODUSE PROPRII

Avantaj: control stoc 100%
Dezavantaj: gamă limitată
www.biocamara.md   

http://www.biocamara.md


1. Alegerea modelului de afacere
PRODUSE PROPRII + ACHIZIȚIONATE

Dezavantaj: control stoc redus
Avantaj: gamă largă 
www.biantti.md 

http://www.biantti.md


1. Alegerea modelului de afacere
HUB sau CO-OP

Dezavantaj: control stoc minim
Avantaj: gamă foarte largă 
www.ecolocal.md 

http://www.ecolocal.md


1. Alegerea modelului de afacere
Supermarket on-line

Dezavantaj: depozit necesar, stoc mare, 
                    deșeuri
Avantaj: gamă foarte largă 



1. Alegerea modelului de afacere
Seturi de cutii

Dezavantaj: alegere limitată
Avantaj: fără depozit, 
              zero deșeuri



1. Alegerea modelului de afacere
Seturi de cutii + Extra

Dezavantaj: alegere sporită
Avantaj: fără depozit, 
              zero deșeuri



1. Alegerea modelului 
LIVRĂRI
- Locale
- Regionale
- Naționale
- ZILNICE?
- SĂPTĂMÂNALE?
- LA COMANDĂ?
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1. Alegerea modelului de afacere
EcoLocal LA CUTIE
HUB
Alegere sporită de produse
Fără depozit, zero deșeuri
Control minim de stoc
LIVRĂRI LOCALE
SĂPTĂMÂNALE



1. Alegerea modelului de afacere
EcoLocal LA CUTIE
HUB
SETURI DE CUTII + EXTRA

Alegere sporită de produse
Fără depozit, zero deșeuri
Control minim de stoc



2. Soluția tehnică pentru magazin online
Ce se clasifică ca magazin online?

Comenzi la telefon

Facebook

Anunțuri

Site online



2. Soluția tehnică pentru magazin online
Trei componente pentru magazin online

1. Nume domain - .md de la Molddata (nic.md) 
.com .shop etc de la orice alt registrar

2. Hosting
3. Platformă magazin online



2. Soluția tehnică pentru magazin online
Selectarea platformei pentru magazin



2. Soluția tehnică pentru magazin online
Magazin propriu vs Magazin gestionat

VS



2. Soluția tehnică pentru magazin online
Costurile inițiale și de întreținere
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2. Soluția tehnică pentru magazin online
Costurile inițiale și de întreținere



2. Soluția tehnică pentru magazin online
Conectarea sistemelor de plată



2. Soluția tehnică pentru magazin online
Conectarea sistemelor de plată



2. Soluția tehnică pentru magazin online
ecolocal.md/lacutie
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2. Soluția tehnică pentru magazin online
ecolocal.md/lacutie
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2. Soluția tehnică pentru magazin online
ecolocal.md/lacutie



2. Soluția tehnică pentru magazin online
ecolocal.md/lacutie



Gestionarea serviciului de livrări

ECHIPA
 



ALCĂTUIREA CONȚINUTULUI

Programarea acțiunilor dumneavoastră într-un calendar 
electronic cât mai exact și ușor de folosit
Oferta din partea producătorilor, produse de sezon
Conținutul să ofere produse de bază pentru o săptămână.
Cutie cu produse de post, reteta...



 INFORMAȚIA DESPRE FIECARE PRODUS
Fiecare produs trebuie să fie ambalat și etichetat

  - consumatorii au dreptul să fie informaţi,
  - informaţia trebuie să fie completă, corectă, precisă, să conțină denumirea 
produsului, marca producătorului, cantitatea, termenul de valabilitate şi după 
caz, compoziţia,
  - eticheta simplă

Respectarea normelor de etichetare, în afară de faptul că se cere prin lege 
în același timp arată grija și respectul față de cumpărător câștigându-i 
astfel încrederea.



COMUNICAREA CU FURNIZORII

a) Comunicarea în scris, prin email, viber.
b) Stabilirea căii preferate de comunicare și răspunderea în 

maximum 24 de ore la orice email primit și în maximum 2 ore 
la orice mesaj primit. 

c) Expunerea cât mai clară, în scris, scrierea concretă ne poate 
scăpa de multe situații neplăcute.



ACTE NECESARE PENTRU LIVRARE ȘI 
CERINȚE FAȚĂ DE LIVRATOR

a) Licență de transportare a produselor alimentare
b) Contractul
c) Prețul și condițiile de lucru
d) Mașina încăpătoare
e) Persoana să posede abilități plăcute de comunicare (engleza)

Să respecte regulile de prevenire și răspândire a virusului Covid-19: 
să poarte mască, mănuși și să respecte distanțarea socială pe 
perioada stării de urgență.



ASAMBLAREA COMENZILOR

- Primirea produselor: fișa, nr de produse
- Repartizarea cutiilor…
- Facturile, fliere
- Respectarea regulilor de 

siguranță alimentară...
- Lipsa unui depozit...
- Ambalarea produselor



ASAMBLAREA COMENZILOR



EXPERIENȚĂ ȘI CAPABILITĂȚI NECESARE

- Experiență anterioară
- Abilități de organizare, abilități digitale 
- Competențe de comunicare verbală și scrisă
- Flexibilitate și prioritizare
- Abilitatea de a analiza și lua decizii
- Capacitatea de colaborare, lucrul în echipă
- Responsabilitate, atenție la detalii
- Organizarea logisticii: transport, ambalare, colaborarea cu curierii



GRIJA FAȚĂ DE CONSUMATOR

- Vocea consumatorului este mai puternică decât a fost vreodată.
- De creat o platformă de comunicare cu clienții, de dorit în scris 

prin email ca să cunoaștem părerile, să avem un feedback direct 
și să puteți răspunde la întrebările și propunerile lor

Un client mulțumit de serviciile primite, devine un consumator 
fidel, care te va recomanda prietenilor, care revin și cumpără 

mereu de la tine



4. Promovarea serviciului de livrări

a) Alegerea audienței țintă:
Cine este cumpărătorul meu, unde este el?

- După zona în care puteți livra (Chișinău          , sau toată 

Moldova               );

- După interese (mâncare, băuturi, restaurante              etc);



4. Promovarea serviciului de livrări

a) Alegerea audienței țintă:

- După vârstă și sex           (Femei, 25-55 ani, cine ia decizia de 

cumpărare?);

- Sau cei cărora le place pagina ta         (+prprietenii lor);



4. Promovarea serviciului de livrări

a) Alegerea audienței țintă:

- Grupuri  Fb specializate pe interese                                            

(cu respectarea regulilor               );

- Alte platforme sau site-uri  (999.md, makler.md                                         

anunțuri.md                      )



4. Promovarea serviciului de livrări

-



4. Promovarea serviciului de livrări

-



4. Promovarea serviciului de livrări

Grupuri specializate pe              :

- Susținem afacerile locale din Moldova;

- Târgul magazinelor și serviciilor online din Rep. Moldova;

- Târgul agro-autohton md;

- Susținem afacerile locale din R. Moldova;

- IarmarEco- producători locali Moldova;

- Produs în Moldova.



4. Promovarea serviciului de livrări

b) Alegerea mesajelor pentru publicul-țintă:

Utilizarea cuvintelor care satisfac nevoile psihologice ale 

omului:

 - de securitate (calitate garantată, produse sigure, retur de 

bani, etc.);



4. Promovarea serviciului de livrări

b) Alegerea mesajelor pentru publicul-țintă:

 -  de autonomie și de competență (capacitatea de a lua 

decizii, de a avea control asupra vieții proprii           );

- de conectare - apartenența la un grup, strat social;



4. Promovarea serviciului de livrări

b) Alegerea mesajelor pentru publicul-țintă:

- Formulări calde, prietenoase, deschise;

- Prezentare de beneficii pentru cumpărător

 (economisiți timp, stați acasă) ;



4. Promovarea serviciului de livrări
b) Alegerea mesajelor pentru publicul-țintă:

- Urgența ofertei - timp limitat  - Oferta expiră în 3 zile!;



4. Promovarea serviciului de livrări
b) Alegerea mesajelor pentru publicul-țintă:

- Text aerisit  (paragrafe, blocuri de text), 

vocabular accesibil, dar cult;

- Reguli gramaticale respectate; 



4. Promovarea serviciului de livrări
b) Alegerea mesajelor pentru publicul-țintă:

- Întrebări, stimularea comentariilor (Care e sursa voastră de 

inspirație în gastronomie?,  Ce gătiți astăzi la cină?). 

Comentariile ridică popularitatea postărilor.



4. Promovarea serviciului de livrări

b) Alegerea mesajelor pentru publicul-țintă:

- Story-telling - oamenii întotdeauna au iubit istorioarele: 

originea unui ingredient, legende, aventura unei persoane, 

chiar și eșecurile;



4. Promovarea serviciului de livrări

b) Alegerea mesajelor pentru publicul-țintă:

- Folosiți emoticoane, pictograme, dar nu exagerați!;

- Poze și video de calitate;



4. Promovarea serviciului de livrări

b) Alegerea mesajelor pentru publicul-țintă:

- Îndemn la acțiune:

* Rezervă acum!, 

* Click pentru a cumpăra! 

* Apelează-ne acum!



4. Promovarea serviciului de livrări

c) Ce platforme de promovare alegem?

*Instagram
*Facebook
*Twitter
*Tik Tok
*LinkedIn
*Snap chat
*Odnoklassniki



4. Promovarea serviciului de livrări

d) Cum ajungem la audiența aleasă?

- Evenimente online și offline;

- Reportaje  tv, radio;

- Participare la emisiuni specializate;

- Reclama sponsorizată;

- Concursuri;

- Recenziile persoanelor reale, inclusiv a celor influente;



4. Promovarea serviciului de livrări

d) Cum ajungem la audiența aleasă?

Cel mai important: 

*Oferiți valoare și fiți utili!

*Creați conținut interesant și divers



4. Promovarea serviciului de livrări
e) Cât ne costă promovarea?

- costul cadourilor, bonusurilor;

- a produselor oferite pentru recenzii;

- a materialelor promoționale - pliante, pixuri, tricouri etc

- salariul angajatului sau a timpului propriu;

- reclama plătită în social media sau mass-media.

 



5. Comunicare / durabilitate

A reține un client curent este mai ieftin decât a găsi un 
client nou!



5. Comunicare

A reține un client curent este mai ieftin decât a găsi un client nou!

- simplificați procesul
- mesaje simple
- mesaje clare
- mesaje consecvente
- răspundeți prompt



5. Comunicare

A reține un client curent este mai ieftin decât a găsi un client nou!

- Buletin e-News 
- Cupon de reducere
- Surprize mici
- Scuze fără îndreptățiri
- Efort de echipă



5. Durabilitate

Durabilitatea magazinului on-line
- perioada de investiție min 6 luni/promovare
- contabilizarea TUTUROR cheltuielilor
- remunerarea echitabilă
- deservirea clienților & furnizorilor
- profit sau non-profit? 



5. Durabilitate

EcoLocal LA CUTIE în perioada de carantină
- comanda minimă 400 lei
- livrarea 50 lei
- 5 angajați part-time
- 25 comenzi/săptămână - pierderi
- 135 comenzi/săptămână - profit 0.5%



ÎNTREBĂRI



MULȚUMIM! 
Agenției Elvețiene pentru Cooperare și Dezvoltare!
Acest serviciu a fost posibil datorită parteneriatului de colaborare în 
cadrul proiectului OPTIM – Oportunități prin tehnologie și inovare în 
Moldova, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare 
(SDC) cu titlul ”Susținerea fermierilor ecologici să acceseze noul canal 
de vânzări prin intermediul platformei de livrare on-line”, conform 
contractului cu nr. 004/2020/PA din 20.03.2020
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